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H2  ברךBARACH (259x) polvi (luonnos)
2 HEPREA, SANAT, https://www.gen.fi/h2.html
H2  בBET, https://www.gen.fi/h2-b.html
H2  ברBET–RESH, https://www.gen.fi/h2-br.html
H2  ברךbarach (259x) polvi
https://www.gen.fi/h2-brk.html

SISÄLLYSLUETTELO (kesken)
1. Abrek
2. Verbi

1. ABREK
Faarao antoi Joosefin ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja
hänen edellään huudettiin: "Abrek!" Niin asetettiin hänet koko
Egyptin maan hallitusmieheksi. (1. Moos. 41:43)

 אַ בְ ֵרְךavrech interj. (1x, H0084, 1. Moos. 41:43) Abrek!
Polvillenne!
Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle
nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10 niin että kaikkien
polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka
taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka
maan alla ovat, 11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan
kunniaksi, että Jeesus Kristus on HERRA. (Fil. 2:9–11)

2. VERBI

 בָּ ַרְךbarach (259x, H1228, H1229) olla polvillaan, polvistua: olla siunattu
pi. siunata ( בֵ ַרְך30x), ( בֵ ֵרְך2x) בירך
 ֶּ֫ ֶב ֶרְךberech fem. (25x, H1230) polvi, du. בִּ ְר ֶַּ֫כיִּ ם
 בְ ָּרכָּהbracha fem. (69x, 1232) siunaus

√

Tervetuloa! "Tulija olkoon siunattu!" You are welcome! Welcome!
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!בָּ רוְּך הַ בָּ א! ברוך הבא
!בְ רוּ ָּכה הַ בָּ אָּ ה! ברוכה הבאה
!בְ רוּכִּ ים הַ בָּ ִּאים! ברוכים הבאים
!בְ רוּכֹות הַ בָּ אֹות! ברוכות הבאות
Kiitos Jumalalle! "Siunattu olkoon (se) Nimi!" Thanks to the God! Praise God!

!בָּ רוְּך הַ שֵ ם! ברוך השם
Siunausta! Onnea! Blessing! Congratulations! Benediction!

!בְ ָּרכָּה! ברכה
Terveisin. "Siunauksella." (kirjeen tai viestin lopussa) Regards.

. בברכה.בִּ בְ ָּרכָּה
Sydämelliset onnittelut! "Sydämelliset siunaukset!"
Warmest congratulations! Mellow / cordial greetings!

!בְ ָּרכֹות לְ בָּ בִּ ּיֹות! ברכות לבבייות

יְ בָּ ֶרכְ ָך
Luuk. 22:39–48
39 Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen
opetuslapsensa seurasivat häntä.
40 Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi
kiusaukseen".
41 Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja
rukoili
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42 sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön
kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun".
43 Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.
44 Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen
hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.
45 Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän
heidät murheen tähden nukkumasta.
46 Niin hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette
joutuisi kiusaukseen."
47 Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä
kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli
Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta.
48 Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen
Pojan kavallat?"
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